
WIJN WIT

Radio BOKA Verdejo - Spanje
Onze huiswijn bevat aroma’s van citroenbloesem, rijpe appels 

en hints van perzik.
5.25 / 28.50

Sauvignon Blanc  “Chatelaine Desjaques” 2020
Fris, levendig, tonen van citrus, appel en witte bloemen. 

Heerlijke aperitief wijn en tevens ideaal bij salades.
5.50 / 31.50

Chardonnay  “Le Marquis” 2019 cholot, Languedoc
100 % Chardonnay, hout gelagerd; vol van smaak, nuances van 

geel fruit en kruiden.
6.50 / 34.50

Pinot Grigio “terrapiena” Alpha Zeta, - Veneto, Italie
Mooi helder en fris met een lange afdronk. 

Puur fruit als uitgangspunt uit de heuvels bij het Gardameer.
6.25 / 33.50

Onze wel bekende wijnen die wij enkel per fles verkopen: 
De Kleine Schorre (NL), Chablis, Pinot Gris en Godello. 

RODE WIJN

Radio BOKA Temperanillo - Spanje
Onze huiswijn bevat aroma’s van kersen en aardbeien.

Krachtig van smaak.
5.25 / 29.50

Lunatico Negroamaro - Puglia, Italie
Vol en rond, tikje kruidig en daarmee zeer verrassend uit de

hak van de laars. Mooie donkere wijn.
5.50 / 31.50

Garnacha 2020 Bodegas Monfil - Carinena, Spanje
Soepel, vol rood fruit, licht kruidig, sappig en zwoel. 

Desgewenst licht gekoeld geserveerd.
6.25 / 33.50

Fuhrmann Spätburgunder Trocken - Duitsland
Deze wijn heeft een zeer hoog aroma aan geuren. Wilde 

kersenaroma van de Pinot Noir druif. Desgewenst koel geserveerd.
6.50 / 36.50

Chateau de Montfrin 2019, Cotes du Rhone - Frankrijk ( Bio ) 
Mediterrane blend van Syrah, Grenache en Mourvedre. 

Volle, kruidige wijn. Ideaal bij vleesgerechten.
6.75 / 37.50

ROSE

Rose Petit Pont. Pay’s D’oc
Lichte fruitige en toegankelijke Rose

5.25 / 27.50

Fleur de l'Amaurigue - Le Luc, Frankrijk
Prachtige bleekroze kleur, fris met rijke aroma’s van perzik en 

een vleugje aardbei. Zachte afdronk en erg mooi gebalanceerd.  
7.75 / 39.50

BUBB Royal Cremant: Rose of Brut!
Deze premium Crémant d’Alsace wordt gemaakt van uitsluitend 

pinot blanc druiven. De smaak is rijk, explosief en perfect in balans. 
Zowel in Rosé als normale “Brutt Prestige” verkrijgbaar.

8.75 / 47.50

BARNAUT Champagne - Bouzy, Frankrijk
Goud van kleur met fijne mousse. Vol specerijen. 

Fruitig en fris tegelijk, perfecte structuur en mooie lange afdronk. 
Fles 67.50

BUBBELS




